
 
Zápisnica  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 konaného dňa 13.12.2017 o 17.00 hod. 
 

Predsedajúca starostka Mária Koláriková oznámila, že Obecné zastupiteľstvo (ďalej 
OZ) bolo zvolané a všetci poslanci OZ boli pozvaní.  
Prítomní: Mária Koláriková, Jaroslav Minárik, Jozef Hlísta, Jozef Drahovský, Richard 
Orviský, Štefan Ivanov, Ing. PhDr. Veronika Opáleková 

 
 
Rokovanie: 
K bodu č. 1 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
Starostka privítala všetkých prítomných, skonštatovala, že z 5 poslancov sú prítomní 
5 poslanci a OZ je uznášania schopné. Navrhla schváliť program zasadnutia tak, ako 
bol zverejnený. Zo strany hlavnej kontrolórky obce bola pripomienka, aby sa presunul 
bod č. 5 za bod č. 2 a následne starostka dala o zmene programu hlasovať:  

Za: 5                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0  
Starostka skonštatovala, že program OZ bol schválený. 

 
Program zasadnutia :      
1. Schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie VZN č. 4/2017 obce o miestnych daniach  
   Schválenie VZN č. 5/2017 miestnom poplatku za komunálne odpady  
   a drobné    stavebné odpady na rok 2018 
   Schválenie VZN č. 6/2017 o elektronických službách  
3. Čerpanie rozpočtu k 30.11.2017  
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ducové k návrhu rozpočtu na rok 2018 
5.  Schválenie Rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020 
6. Činnosť obce   
7. Rôzne   
8. Diskusia  
9. Záver   
 
Starostka navrhla za zapisovateľku Marcelu Šimonovú    a za overovateľov- Drahovský 
Jozef  a Minárik Jaroslav, následne dala o návrhu hlasovať:  

Za: 5                     Proti: 0                 Zdržalo sa: 0  
Starostka skonštatovala, že návrh poslanci OZ berú na vedomie. 

 
 
K bodu č. 2 
Schválenie VZN č. 4/2017 obce o miestnych daniach  
Schválenie VZN č. 5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady    a drobné    
stavebné odpady na rok 2018 
Schválenie VZN č. 6/2017 o elektronických službách  
 
 
Poslanci OZ prerokovali Všeobecne záväzné nariadenie obce Ducové č. 4/2017 
o miestnych daniach na rok 2018, návrh bol vyvesený na úradnej tabuli 15 dní, 



k návrhu neboli  vznesené žiadne návrhy ani pripomienky. VZN obce č. 4/2017 je 
prílohou zápisnice.  
 
Uznesenie č. 153 
Poslanci OZ v Ducovom  schvaľujú Všeobecne záväzné nariadenie obce Ducové č. 
4/2017 o miestnych daniach na rok 2018.  
 
Počet prítomných poslancov: 5   
Za: 5         
Proti: 0                          
Zdržalo sa: 0  
 

Poslanci prerokovali Všeobecne záväzné nariadenie obce Ducové č. 5/2017 o  
miestnom poplatku za komunálne odpady    a drobné    stavebné odpady na rok 2018, 
návrh bol vyvesený na úradnej tabuli na 15 dní, k návrhu neboli vznesené žiadne 
návrhy ani pripomienky. VZN obce č.5/2017 je prílohou zápisnice.  
 
Uznesenie č. 154 
Poslanci OZ v Ducovom schvaľujú Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2017 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018.  
  
Počet prítomných poslancov: 5   
Za: 5         
Proti: 0                          
Zdržalo sa: 0  
 
 
Poslanci OZ prerokovali Všeobecne záväzné nariadenie obce Ducové č. 6/2017 
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb, návrh bol vyvesený na úradnej tabuli 
15 dní, neboli vznesené žiadne pripomienky.  
 
Uznesenie č. 155 
Poslanci OZ sa uznášajú na Všeobecne záväznom nariadení obce Ducové č. 6/2017 
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.  
 
Počet prítomných poslancov: 5   
Za: 5         
Proti: 0                          
Zdržalo sa: 0  
  
K bodu č.3  
Čerpanie rozpočtu k 30.11.2017 
 
Starostka obce predložila poslancom OZ obce Ducové čerpanie rozpočtu 
k 30.11.2017.  
 
Uznesenie č. 156 
Poslanci OZ v Ducovom berú na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.11.2017.  
 
 



Počet prítomných poslancov: 5   
Za: 5         
Proti: 0                          
Zdržalo sa: 0  
 
 
K bodu č. 4 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ducové k návrhu rozpočtu na rok 2018 
 
Hlavná kontrolórka obce Ducové Ing. PhDr. Veronika Opáleková predložila poslancom 
OZ stanovisko k návrhu rozpočtu obce Ducové na rok 2018 a viacročného rozpočtu 
obce Ducové na roky 2018- 2020. Materiál je prílohou k zápisnici. 
 
Uznesenie č. 157 
Poslanci OZ v Ducovom po prerokovaní predloženého materiáli berú na vedomie 
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu 
na roky 2018-2020.  
 
Počet prítomných poslancov: 5   
Za: 5         
Proti: 0                          
Zdržalo sa: 0  
 
K bodu č. 5 
Schválenie Rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020 

 
Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 bol vyvesený na úradnej tabuli 15 dní. Neboli 
podané žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2018-2020 je 
prílohou k zápisnici.  
 
Uznesenie č. 158 
Poslanci OZ v Ducovom schvaľujú finančný  rozpočet na rok 2018.  
 
Počet prítomných poslancov: 5   
Za prijatie: 5         
Proti: 0                           
Zdržalo sa: 0  
 
Uznesenie č. 159 
Poslanci OZ v Ducovom  berú na vedomie finančný rozpočet na roky 2019,2020.  
 
Počet prítomných poslancov: 5   
Za prijatie: 5         
Proti: 0                           
Zdržalo sa: 0  
 
 
K bodu č. 6 
Činnosť obce  
 



Starostka predložila poslancom OZ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
obce Ducové na I. polrok 2018. Materiál je prílohou k zápisnici.   
 
Uznesenie č. 160 
Poslanci OZ v Ducovom schvaľujú plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 
Ducové na I. polrok 2018.  
 
Počet prítomných poslancov: 5   
Za prijatie: 5         
Proti: 0                           
Zdržalo sa: 0  
 
K bodu č. 7 
Rôzne  
 
Starostka prerokovala s poslancami OZ cenu vody. Cena vody 0,60 €/m³ sa zvyšuje 
od 1.1.2018 na 0,65 €/m³  
 
Uznesenie č. 161 
Poslanci OZ v Ducovom, schvaľujú cenu vody vo výške 0,65 €/m³ s účinnosťou od 
1.1.2018. 
 
Počet prítomných poslancov: 5   
Za: 3    ( p. Minárik, p. Drahovský, p. Ivanov)         
Proti:    ( p. Hlísta, p. Orviský)                       
Zdržalo sa: 0  
 
 
K bodu č. 8 
Diskusia 
 
Poslanci navrhujú doplnenie nádob na sklo, tetrapaky/VKM  a kovy, starostka 
požiadala OZV Envi-Pak, a.s. o nádoby od januára 2018. 
 
K bodu č. 9 
Záver  
Starostka obce poďakovala poslancom za ich prácu počas celého roky a ukončila 
zasadnutie.   
  
 

Zapísala: Šimonová Marcela                       
             

Zápisnicu overili:  
Minárik Jaroslav     ................................... 
                                           
Drahovský Jozef  ................................... 
 
 
 
     Mária Koláriková – starostka obce  


